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4) Indien vraag 2 ontkennend wordt beantwoord:
Staat artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in de weg aan een nationale praktijk
volgens welke een definitief besluit van de toezichthoudende autoriteit als bedoeld in artikel 4 van richtlijn 2004/25/EG
waarbij is vastgesteld dat een rechtspersoon inbreuk heeft gemaakt op nationale bepalingen tot omzetting van richtlijn
2004/25/EG, in een vervolgens door deze toezichthoudende autoriteit aangespannen administratieve strafprocedure
tegen het vertegenwoordigingsbevoegde orgaan van die persoon bindende kracht heeft, zodat die persoon (het orgaan)
wordt belet de reeds onherroepelijk vastgestelde inbreuk feitelijk en rechtens te betwisten?
(1)

PB 2004, L 142, blz. 12.

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sofiyski rayonen sad (Bulgarije) op
30 augustus 2018 — K.H.K. / B.A.C., E.E.K.
(Zaak C-555/18)
(2018/C 427/20)
Procestaal: Bulgaars
Verwijzende rechter
Sofiyski rayonen sad
Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: K.H.K.
Verwerende partijen: B.A.C., E.E.K.
Prejudiciële vragen
1) Is een nog niet in kracht van gewijsde gegaan betalingsbevel betreffende een geldvordering, dat is uitgevaardigd
overeenkomstig artikel 410 van de Grazhdanski protsesualen kodeks (Bulgaars wetboek van burgerlijke rechtsvordering,
hierna: „GPK”), een „authentieke akte” in de zin van artikel 4, punt 10, van verordening (EU) nr. 655/2014 (1) van het
Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014?
2) Indien het overeenkomstig artikel 410 GPK uitgevaardigde betalingsbevel geen authentieke akte is, moet dan op verzoek,
buiten de procedure overeenkomstig artikel 410 GPK om, een afzonderlijke procedure krachtens artikel 5, onder a), van
verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 worden ingeleid?
3) Indien het overeenkomstig artikel 410 GPK uitgevaardigde betalingsbevel een authentieke akte is, is de rechter dan
gehouden om uitspraak te doen binnen de termijn van artikel 18, lid 1, van verordening (EU) nr. 655/2014 van het
Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 wanneer de termijnen volgens een bepaling van nationaal recht
gedurende de gerechtelijke vakanties geschorst zijn?
(1)

Verordening tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de
grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken (PB 2014, L 189, blz. 59).

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op
7 september 2018 — Coty Germany GmbH / Amazon Services Europe Sàrl e.a.
(Zaak C-567/18)
(2018/C 427/21)
Procestaal: Duits
Verwijzende rechter
Bundesgerichtshof
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Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Coty Germany GmbH
Verwerende partijen: Amazon Services Europe Sàrl, Amazon FC Graben GmbH, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl

Prejudiciële vraag
Heeft een persoon die voor een derde waren opslaat die het merkenrecht schenden, zonder van deze inbreuk op de hoogte
te zijn, deze waren in voorraad met het oogmerk deze aan te bieden of in de handel te brengen, wanneer hij niet zelf maar
alleen de derde voornemens is de waren aan te bieden of in de handel te brengen (1)?
(1)

Uitlegging van artikel 9, lid 2, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het
gemeenschapsmerk (PB 2009, L 78, blz. 1) en van artikel 9, lid 3, onder b), van verordening (EU) nr. 2017/1001 van het Europees
Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1).

Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland) op
13 september 2018 — C GmbH & Co. KG / Finanzamt Z
(Zaak C-573/18)
(2018/C 427/22)
Procestaal: Duits
Verwijzende rechter
Bundesfinanzhof

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: C GmbH & Co. KG
Verwerende partij: Finanzamt Z

Prejudiciële vragen
1) Dient, in omstandigheden als die van het hoofdgeding, waarin een telersvereniging in de zin van artikel 11, lid 1, en
artikel 15 van verordening (EG) nr. 2200/96 (1) van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector groenten en fruit, goederen levert aan de bij haar aangesloten telers en daarvoor van
de telers een betaling ontvangt die niet de aankoopprijs van die goederen dekt,
a) te worden uitgegaan van ruil met bijbetaling, aangezien de telers zich als tegenprestatie voor de handeling ten
opzichte van de telersvereniging contractueel hebben verplicht om voor de duur van de oormerkingstermijn groente
en fruit aan de telersvereniging te leveren, zodat de maatstaf van heffing van de handeling de door de telersvereniging
aan de voorleveranciers betaalde aankoopprijs van de investeringsgoederen is?
b) het bedrag voor de prestatie dat feitelijk door het actiefonds aan de telersvereniging wordt betaald, voor het volledige
bedrag te worden beschouwd als „subsidie die rechtstreeks verband houdt met de prijs van de handelingen” in de zin
van artikel 11, A, lid 1, onder a), van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) (2) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de
harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting (Zesde richtlijn), zodat de maatstaf van heffing
ook de financiële steun in de zin van artikel 15 van verordening nr. 2200/96 omvat die op basis van een operationeel
programma door de bevoegde nationale instanties aan het actiefonds is toegekend?

